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Tilstede:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Steven Breunig, Klaus Geyer (gik kl. 14:30),
Mads Gehrt, Jesper Dahlstrøm, Vanda Ardeshir-Dayani og Pernille Juhl Mogensen
(gik kl. 14:15)
Andre: Heidi Bruusgaard Madsen, Jette Sieron og Mia Fenat (referent)
Afbud: Christian Ø. Heyde-Petersen, Gry Høngsmark og Rasmus Thorsø Friborg
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen (med tilføjelser af 20. juni 2017) blev godkendt
2. Godkendelse af referat
Referatet af 18. maj 2017 blev godkendt
3. Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Studienævnsformanden orienterede om, at der nu er godkendt fælles
retningslinjer for lyd – og billedoptagelser. Man må gerne video- og
lydoptage undervisningen, hvis underviseren er indforstået hermed og
så længe det kun er til eget brug. En underviser kan altså godt afslå,
men der skal gives en pædagogisk begrundelse.
Studienævnsformanden orienterede videre om dimissionsreceptionen
for Negot.-kandidaterne, der finder sted fredag den 30. juni 2017. Det
er planlagt, at Nils Villemoes, der er tidligere professor ved Århus
Universitet, men nu er kendt for at være en sjov og populær
foredragsholder kommer og holder et oplæg. Herudover vil der være
diplomoverrækkelser. Der er også indlagt tid til ”Ordet er frit” for
kandidater, der har et ønske om at sige noget til deres
medstuderende. Det er første gang Negot.-studier afholder en
dimissionsreception og det bliver spændende at se, hvordan
arrangementet forløber.
Den nyligt ansatte faglige vejleder og medlem af studienævnet,
Rasmus Thorsø Friborg, har meddelt, at han stopper, idet han er
blevet optaget på officersuddannelsen. Medlem af studienævnet,
Pernille Juhl Mogensen, stopper ligeledes, idet hun i
efterårssemesteret skal i projektorienteret forløb i Dubai. Der skal
derfor findes en ny faglig vejleder og to nye medlemmer af
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studienævnet. Studienævnsformanden vil i samarbejde med Mads
Gehrt og studienævnssekretæren gå videre hermed.
.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt.
5. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
6. Sager til behandling kvalitetspolitikken
1. Prodekanen har godkendt Uddannelsesberetningerne for 2016, og de
aftalte handlingsplaner er nu klar til videre behandling i studienævnet.
Studienævnet har allerede på mødet i marts 2017 behandlet
handlingsplanen for Negot.-studiet i Odense, men handlingsplanen for
Negot.-studiet (kinesisk) i Sønderborg skal også behandles.
Negot.-uddannelsen (kinesisk) i Sønderborg lukker som bekendt, så
det er et spørgsmål om hvor meget der egentlig kan handles i forhold
til videreudvikling af studiet. Dog er det vigtigt, at der gøres noget for
de negot.-studerende, der er på studiet lige nu. I den forbindelse skal
der søges en løsning for så vidt angår undervisningsudbuddet af de
samfundsvidenskabelige fag, der også lukker ned i Sønderborg.
Studienævnsformanden har tidligere holdt et møde herom med
prodekanen, institutlederen for Kolding og Michael Rudolf, som er
professor i kinesisk og tilknyttet studiet i Sønderborg. På mødet blev
forskellige muligheder vendt, eksempelvis at tilbyde de studerende at
tage samfundsvidenskabelige fag i Kolding. Fakultetet er den
ansvarlige enhed herfor, men anden løsningsmodel kunne være at
tilbyde de studerende heldagsmoduller på SDU i Odense.
Studienævnsformanden vil undersøge dette nærmere.
Overgangsfrekvensen er et andet emne i handlingsplanen. Selve
overgangsfrekvensen mellem BA negot. (kinesisk) og KA negot.
(kinesisk) skal forbedres. Studienævnsformanden vil henvende sig til
Michael Rudolf for at undersøge muligheden for at få flere
bachelorstuderende i kinesisk til at tage kandidatuddannelsen i
kinesisk.
Forskningsdækningen er endnu et handlingspunkt, som der dog ikke
kan gøres så meget ved, da der ikke længere ansættes på fag, der
lukker ned. Det er dog Fakultetet, der er den ansvarlige enhed i den
forbindelse.
For så vidt angår studenterevalueringer, skal det sikres, at disse tilgår
studienævnet, og også institutleder. De er endnu ikke kommet, men
det skal der gøres noget ved fremover.
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7. Sager til behandling studieordningen
1. Fakultetet har indskrevet Career Management Skills (CMS) i KA
negot.-studieordningen og sendt det i høring i studienævnet. Der er
ikke angivet en frist for høringssvaret. CMS beskrives i høringen som
et obligatorisk forløb, der består af fire undervisningsgange à tre timer
allerede fra efteråret 2017. Kun de studerende, der er i praktik i
udlandet kan tage forløbet via e-læring. Det er konsulenter fra RIO
(SDU Erhverv), der skal forestå undervisningen, og CMS-forløbet
afsluttes med en rapport.
Studienævnsformanden orienterede studienævnet om det forløb der
har været forud for at CMS blev sendt i høring i studienævnet,
herunder, at CMS ikke var blevet sendt til godkendelse i studienævnet,
men at Fakultetet selv havde foretaget en ændring i KA negotstudieordningen. Fakultetet har efterfølgende valgt at sende CMS i
høring, hvilket studienævnet nu skal tage stilling til.
Studienævnet var af den klare opfattelse, at det ikke kan afgive et
høringssvar vedrørende CMS, når selve høringen bygger på en forkert
præmis. CMS kan ikke nøjes med at blive sendt i høring i
studienævnet, men skal sendes til studienævnet ad godkendelse.
Studienævnet valgte derfor at behandle høringen som var den sendt til
godkendelse, og udtalte i den forbindelse, at CMS ikke skal
indarbejdes som et obligatorisk forløb i KA negot.-studieordningen,
men derimod alene være et tilbud til de studerende.
Studienævnet udtalte derudover en bekymring for, at konsulenter fra
RIO, der ikke er godkendt til eksamination, skal udarbejde en guide til
bedømmelse.
2. Studienævnsformanden anmodede studienævnet om at tage stilling til,
hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at ændre fristen for ansøgning om
vejleder til speciale. På nuværende tidspunkt er der ifølge
fællesbestemmelserne frist for at søge om vejleder den 15. november.
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet derimod har allerede
ansøgningsfrist den 1. november, hvilket gør at udbuddet af vejledere
indskrænkes væsentligt for studerende på Negot.-uddannelsen, idet
mange vejledere allerede er optagede. Prodekanen har oplyst, at det
ikke udgør noget problem at rykke fristen for ansøgning om vejleder
frem til den 1. november. Studienævnet godkendte forslaget om at
rykke fristen for at søge om vejledere frem til den 1. november.
Studienævnsformanden vil gå videre hermed.
8. Sager til behandling studieordningen
1. Fællesbestemmelserne 2017 er sendt i høring.
Studienævnsformanden orienterede om, at der er enkelte ændringer i
forhold til Fællesbestemmelserne 2016, herunder ny bestemmelse
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vedrørende undervisnings- og eksamenssproget. Enkelte fag kan
undervises og udprøves på engelsk/et fremmedsprog, selv om
uddannelsen udbydes på dansk.
Endvidere er der ny bestemmelse vedrørende sideomfang. Der nu
retningslinjer for, hvad der indgår i det endelige sideomfang.
Og endelig er der præciseringer om vejledningstimer og om hvordan
de fordeles når Ba-projektet eller Specialet udarbejdes i grupper.
Studienævnet havde ingen bemærkninger hertil.
2. Studienævnsformanden orienterede om, at studenterrepræsentanterne
har nomineret Rasmus Ankerstjerne til ny suppleant i studienævnet.
3. Ændringer af studienævnsstrukturer er sendt i høring.
Fakultetsledelsen lagde på et Uddannelsesrådsmøde i april 2017 op til
en drøftelse af mulig reduktion af studienævnene som følge af
dimensioneringen og det deraf faldende studenterantal. Der har
efterfølgende været dialog med mellem Fakultetet og en række
studieledere, og der er på baggrund heraf indstillet følgende ændringer
i studienævnsstrukturen fra og med 1. januar 2018:
Studienævn for Litteraturvidenskab og Studienævn for Kulturstudier
fusioneres
Studienævn for Mellemøststudier og Studienævn for Historie,
Klassiske studier og Marinarkæologi fusioneres
Studienævn for de grænseoverskridende studier nedlægges og
uddannelserne fordeles i hhv. studienævn for Design og Turisme
og Studienævn for Informations- og kommunikationsstudier.
Studienævnet havde ingen bemærkninger hertil.
4. Der er sendt et udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven
i høring. Høringen vedrører implementeringen af en forsøgsordning
vedrørende udbud af allerede godkendte heltidskandidatuddannelser
som 4 årige kandidatuddannelser på særlige vilkår for personer i
beskæftigelse (erhvervskandidatuddannelsen).
9. Sager til behandling undervisning
1. Undervisningsevalueringer på de fag, der er trukket ud til evaluering
ligger nu klar. Studienævnsformanden noterede sig, at de nye
blanketter, der bruges i forbindelse med undervisningsevalueringen,
giver flere og mere nuancerede oplysninger i forhold til de tidligere
anvendte blanketter, hvor der blot var afkrydsningsfelter. En del
svarprocenter er lave, hvorfor evalueringerne skal ses i dette lys.

Side 4

Studienævnet gennemgik alle fagenes undervisningsevalueringer.
For så vidt angår faget Tysk Kulturhistorie 2, hvor 6 ud af 9
spørgeskemaer er besvaret, viser evalueringerne at flere negot.studerende ikke kan se relevansen af faget i forhold til studiet,
herunder mere konkret hvad de skal bruge digtanalyse til. Endvidere er
det blevet påpeget, at andre medstuderende, der læser Tysk, har
bedre forudsætninger for at følge med i faget.
Studienævnsformanden oplyste, at det er vigtigt, at der er en løbende
dialog med underviser om, at der blandt de fagtilmeldte også er negot.studerende, og at disse ikke nødvendigvis har de samme
forudsætninger som studerende, der læser Tysk. Klaus Geyer vil tage
en dialog med underviserne herom.
Undervisningsevalueringerne viser, at der er delte meninger om faget
Markedsanalyse. Nogle studerende stiller sig kritisk over for hvordan
undervisningen er foregået, herunder at underviserne har haft
forskellige undervisningstilgange, og at det har været uklart, hvad det
er, der er blevet spurgt ind til i løbet af undervisningen.
Studienævnsformanden oplyste, at der altid har været to mere erfarne
undervisere, der har været tilknyttet faget. Den ene underviser har
primært taget sig af det kvantitative, mens den anden har taget sig af
det mere kvalitative. Det har tidligere fungeret rigtig godt. Derfor er det
vigtigt, at nye undervisere i starten af deres undervisning gør det klart
for de studerende, hvad der forventes af dem.
Statistik har overvejende fået kritiske evalueringer, som både går på
forelæsningerne og på underviser. Det har for mange været et for
flyvsk og ustruktureret forløb.
Vanda Ardeshir-Davani oplyste i den forbindelse, at det var
forventeligt, at der ville komme en gruppeklage fra nogle af de
studerende, der netop havde afviklet skriftlig eksamen i faget, hvor en
urimelig mængde spørgsmål var blevet stillet til besvarelse inden for
alt for kort tid.
Mads Gehrt oplyste, at selv om undervisningsevalueringerne for
Statistik overvejende er kritiske, er det positivt, at underviser har
kommenteret dem skriftligt i modsætning til f.eks. Tysk: Kulturhistorie
2, hvor underviser ikke har kommenteret evalueringerne.
Studienævnsformanden oplyste, at hun havde til hensigt at rette
henvendelse til Institutlederen på Det Samfundsvidenskabelige
Fakultet og anmode om, at undervisningen i negot.-studiers
samfundsvidenskabelige kernefag så vidt muligt varetages af mere
erfarne undervisere.
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10. Eventuelt
Intet til punktet.
,
Mødet sluttede kl.14:45.

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand

/

Mia Fenat
Studienævnssekretær
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